
için ilk defa bir bazname yazdırmış, son
raki hükümdarlar da aynı türden eserle
rin kaleme alınmasını teşvik etmişlerdir. 

Baznarnelerin en önemlisi ve diğerle
rine yüzyıllarca örnek olanı, Sasani Hü
kümdarı NOşirevan-ı Adil adına yazılmış 
alandır. Bu eser SamanHer'den Ebü'I
Fevaris Abdülmelik b. NO h b. MansOr ta
rafından Pehlevi dilinden Farsça'ya ter
cüme ettirilmiştir. Ebü'I-Buhturi ise yi
ne devrin Samani hükümdan Abdülme
lik için Cevôrihnôme-i Şôhinşôhi adlı 
baznarneyi kaleme almıştır. Ali b. Man
sOr-ı Hafi'nin Şikômôme-i İlhôni'si de 
bu türün en güzel örneklerindendiL Bu 
eserde daha önce yazılmış baznameler
den de söz edilmiştir. EbO Tahir-i HatOnT. 
avcılığa pek meraklı olan Büyük Selçuk
lu Sultanı Melikşah adına Şikôrnôme 

ad lı bir eser yazmıştı r. Yine sultanın is
teği üzerine veziri Nizamülmülk. ülkesi
nin ve civar ülkelerin en ünlü avcılarını 
saraya davet etmiş ve büyük bir bölümü 
bu sahada herkesin üstat kabul ettiğ i 

Ebü'I-Cevarih Ali b. Muhammed en-Ni
sabOrT'ye ait olan Saydnôme-i Melik 
şôhi'yi hazırlatmıştır . Sultan Sencer. Ha
rOnürreşid ve Halife Mehdi adına da baz
nameler kaleme alınmıştır. 

Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kü
tüphanelerde bazname türünde Türkçe, 
Arapça ve Farsça olarak kaleme alınmış 
pek çok eser vardır (İstanbul kütüphane
lerindeki baznameler için bk. Rifat Bilge. 
"İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Baz
nameler", TM, VII- VIII / 2 (1945). s. 169-
182) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Bazname, iü Ktp ., TY, nr. 650; Bazname-i 
Padişah[, Millet Ktp., Ali Emiri, Tıp , nr. 44 ; Ebu 
Abdullah Hasan b. Hüseyn, el·Beyzere (nşr. Mu
hammed Kürd Ali l. Dımaşk 1409 / 1988; Abdur
rahman b. Muhammed el-Beledf, el·Ka{i fi'l· 
beyzere (nşr. İhsan Abbas - Abdülhafiz Man
sur). Beyrut 1403/1983; Ali b. Mansür. Şikar· 
name·i ilhan[, iü Ktp., FY, nr. 14 ; Boğdu b. Kuş
temir, el·f\anünü 'l·vazlfı tr mu 'alecati'l-ceva· 
riJ:ı, Köprülü Ktp., nr. 978; Kitabü 'l·Manşüri fi 'l· 
beyzere, IV (nşr. Abdülhaffz Mansür), el·Meşrık:, 
LXll/2, Beyrut 1968, s. 155·213; Karatay, Arap· 
ça Yazma/ar, lll, 870·872; a.mlf., Farsça Yaz· 
malar, s. 107-108; Sarton, Jntroduction, lll / 2, 
s. 1643-1644 ; Muhammed Kürd Ali, "Kitabü'l
Beyzere", MMiADm., XVlll / 3-4 ( 1943). s. 103-
107 ; Rifat Bilge, "İstanbul Kütüphanelerinde 
Bulunan Baznameler", TM, Vli-Vlll/2 (1945). 
s. 169-182; Sadık Ainevend. "eş - Şayd, taril].u
hU, muştalahatühü ve kütübüh", MMLADm., 
LX!ll /3 ( 1988). s. 454-484; "Bazname", TDEA, 

ı , 368; Mohammed - Taği Danespazüh, Baz-na
ma", Elr. , N , 65-66. r:;:ı 

ıl!! ABDÜLKADiR ÖZCAN 

ı BECE ı 

(~1) 

Nil nehri ile 
Kızıldeniz arasında yaşayan 

L 
göçebe Hami kabHelere verilen ad. 

_j 

Ki na- Kusayr, Atbara ve Eritre- Sudan 
sınırındaki tepelerin oluşturduğu bir üç
gen içinde yaşayan Bece (Beca) kabilele
rinin menşeleri kesin olarak bilinmemek
tedir. İslam· dan önceki dönemlere ait 
kitabelerden. Hami dilini konuşan grup
ların çok eski zamandan beri bu bölge
de yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bölgenin 
zengin ve değerli maden yataklarına sa
hip olması ve Kızıldeniz'e geçmek iste
yen kervanlar için bir geçiş bölgesi ol
ması Beceliler' in eski Mısır, Yunan ve 
Romalılar'la münasebet kurmalarını sağ
lamıştır . İslam coğrafyacılarından Ya'kü
bi bu bölgede hüküm süren altı Bece 
krallığından bahseder ve hakimiyet sa
haları hakkında bilgi verir. 

Seeeliler müslümanlarla ilk defa Ab
dullah b. Sa'd b. EbO Serh'in 651'de NO
be'den (Nübye) dönüşü sırasında karşı

laştılar. Fakat Abdullah b. Sa'd putpe
rest oldukları için onlara önem verme
mişti. Müslüman Araplar'la Seeeliler ara
sındaki ilk antlaşma, Emevi Halifesi Hi
şam b. Abdülmelik devrinde (724- 7431 
Ubeydullah b. Habhab tarafından yapıl
dı. Bu antlaşmayla Beceliler'in İslam ül
keleriyle ticari münasebetleri düzenle
niyor ve müslüman halk Beceliler'in ça
pulculuklarına karşı koruma altına alını
yordu. Beceliler'in ülkesindeki zengin al
tın. gümüş, bakır ve demir yatakları müs
lümanların dikkatini çekti. Rebia ile Cü
heyne kabileleri Vadilallaki ve Kıft çölün
de altın ve zümrüt aramak için Bece top
raklarına girdiler ve onlarla kaynaşarak 
bölgeye yerleştil er. Ortaçağ· da Seeeli
ler'in bilinen iki büyük kolu Hadarib ve 
Zenaficler'di. Kuzeyde hakim olan Hada
ribler'in İslamiyet'ten önce Hadramut'
tan buraya göç eden bir kabilenin so
yundan geldikleri tahmin edilmektedir. 
Hadarib kabilesi diğerlerine göre daha 
erken tarihlerde müslüman olmuştu . 

Beceliler'in müslümanlarla yaptıkları 

antlaşmayı ihlal ederek Yukarı Mısır'da 
yağma ve çapulculuk yapmaları. müslü
manların Bece topraklarına bir sefer dü
zenlemelerine yol açtı. Halife Me'mün, 
Abdullah b. Cehm'i bir orduyla Beceliler'in 
üzerine gönderdi. Yapılan savaşta Be
celiler'in reisi Kenan b. Abdülaziz mağ
!Op oldu ve halifenin hakimiyetini tanı
mak zorunda kaldı. 18 Nisan 831 'de ya
pılan antlaşmaya göre Seeeliler ülkele-
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rindeki camilere dokunmayacaklar. müs
lüman tüccar ve hacılar güvenlik içinde 
seyahat edebilecek ve amil '' ler h araç 
toplamak için bölgeye girebileceklerdi. 

Daha sonraki yıllarda Beceliler'in öde
meleri gereken haracı ödememeleri ve 
maden ocaklarında çalışan müslüman
ları öldürmeleri, Halife Mütevekkil-Aiel
lah 'ı onlara karşı tedbir almaya sevket
tL Halife Mütevekkil. Muhammed b. Ab
dullah ei-Kummi'yi onlara karşı sefer 
yapmakla görevlendirdi. Mısır arnili An
bese b. İshak ed-Dabbi'ye de ona yar
dımcı olmasını emretti. Beceliler'in ülke
sindeki madenierde çalışan müslüman
ların ve gönüllülerin de iştirakiyle 20.000 
kişilik bir ordu meydana getirildi. Yapı

lan savaş sonunda müslümanlar Bece
liler'i mağ!Op ettiler. Reisieri Ali Baba 
eman diledi ve gecikmiş olan dört yılın 
haracını da ödedi (241 1 855-561 

Seeeliler birkaç yıl sonra Fustat'a sal
dırıp yağma ve katliama giriştiler. Bu
nun üzerine EbO Abdurrahman ei-Öme
r i, Rebia. Cüheyne ve diğer Arap kabile
lerinin desteğini sağlayarak Beceliler'e 
ağır bir darbe indirdi ; reisierini öldürüp 
onları cizye ödemeye mecbur etti (255 / 
868-69) Örneri'nin ölümünden sonra Ha
darib kabilesiyle akrabalık kuran Rebia 
kabilesi bütün bölgeye hakim oldu. Ta
rihçi Mes'Qdi 332'de (943-44) Rebia ka
bilesi reisi Bişr b. Mervan b. İshak'ın bü
tün madeniere sahip olduğunu ve em
rinde 3000 Arap ve 30.000 Seeeli asker 
bulunduğunu bildirir. 

XIV. yüzyılda altın madeni işletilmez 

oldu; Kızıldeniz kıyısında ki Ayzab Lima
nı da önemini kaybetmekteydi. Bu eko
nomik sebepler yüzünden Hadarib ka
bilesi güneye doğru göç etti. Arap ka
bilelerinin Nil' in yukarısında yayılması 

ve 1 504 'te müslüman Func Sultanlığı ·
nın kurulması Bece kabilelerinin genel 
olarak İslamiyet' i kabulü ile sonuçlandı. 
Func Sultanlığı Bece'nin bir kolu olan 
Beni Amir tarafından da tanındı. 

XVI. yüzyılda Bece'nin belli başlı kol
ları olan Ababde, Bişarin. Ummarar. Ha
denduva belirg in bir şekilde kuwetlen
diler. 1517'de Osmanlılar bölgeye hakim 
oldular. 

XVIII. yüzyılda Ummarar batıya. Ha
denduva ise Kaş'a doğru yayıldı. Kızıl

deniz kıyısındaki Sevakin (Suakin) bölge
nin belli başlı limanı oldu ve Bece arazi
sini geçen çeşitli yollarla Sudan Nili'ne 
bağlandı. XIX. yüzyılda hakimiyet Hada
rib kabilesine geçti. Bu arada Bece ka
bilelerini bir araya getirmek için yapı-
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lan gayretler de sonuç vermedi, ancak 
1840'ta Kesela'da (Kassala) bir idari mer
kez kuruldu. Kaş ve Baraka deltaların
da pamuk ziraatini geliştirme teşebbüs
lerine girişildL Ancak bu huzur ve refah 
dönemi Mehdflik hareketiyle sekteye uğ
ratıldı. 

1881 'de Muhammed Ahmed el- Meh
di'nin Sudan'da başlattığı Mehdflik ha
reketi bazı Bece kabileleri, özellikle Ha
denduva tarafından desteklendi. Bunun 
yanında Bişarfn ve Ummarar İ ngiliz-Mı
sır kuvvetleriyle ittifak yaptı. Mehdi'nin 
kumandanlarından Beceli Osman b. Ebü 
Bekir Dikne 1883'te Sevakin- Berber yo
lunu kesti ve Sevakin'i tehdit etti. 1885'
te İngiliz- Mısır kuvvetlerine karşı önem
li başarılar kazandı. Ancak 1891 'de aynı 
kuvvetler Osman Dikne'nin Tukar'daki 
karargahını zaptedip bu harekete ağır 
bir darbe indirdiler. 

Beceliler'in ülkesi 1899-1956 yılları ara
sında önemli gelişmelere sahne oldu. Ka
bile teşkilatının yeniden kurulması, gü
venliğin sağlanması, okul ve hastahane
lerin açılması , dış dünya ile münasebet
lerin artması , Sudan Limanı'nın yapıl

ması, sahil ve Kesela'yı Nil vadisine bağ
layan demiryolunun işletmeye açılması 
gibi önemli işler bu dönemde gerçekleş
tirildi. Bu gelişmelere paralel olarak Be
celiler'in eski hayat tarzları da yavaş ya
vaş değişti. Büyük çoğunlukla yerleşik 
hayata geçmeleri Beceliler'i Sudan' ın si
yasi hayatında daha nüfuzlu bir hale ge
tirdi. 1965'te Sudan parlamentosunda on 
üyelik kazandıkları seçimlerden sonra 
bağımsızlık gayesiyle harekete geçtiler. 

Bugün Sudan'ın doğusunda ve Eritre 
yöresinde yaşayan Beceliler'in sayısı tah
minen 1.5 milyon civarında olup Sudan 
nüfusunun % 6'sını teşkil etmektedirler. 
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BECELİ, Ali b. Hüseyin 

( ~ı .J::-"> j-! ~ ) 
All b. el-Hüseyn b. Versand el -Becell 

III. (IX.) yüzyılda 
Fas Serberileri arasında 

Beceliyye diye bilinen Şii fırkanın 
kurucusu. 

_j 

Şif kaynaklarında adından ve eserle
rinden söz edilmeyen Becelf'nin, Arap 
coğrafyacılarının verdikleri bilgilerden 
Mağrib'de bir Şif fırkanın kurucusu ol
duğu anlaşılmaktadır. İbn Versand diye 
de anılan Seeelf'nin doğum ve ölüm ta
rihleri bilinmemekle birlikte onun Şif fı
kıh rivayetlerini ihtiva eden kitapların

dan Kadi Nu'man'ın Kitabü'I-liaJ:ı ad
lı eserine alıntılar yapmasına bakılırsa 

eserlerini lll. ( IX.) yüzyıl ortalarında yaz
dığı söylenebilir. Seeelf nisbesi o devir
de KOfeli Şif raviler arasında yaygın olup 
Arap kabilelerinden Becfle veya Beni Sü
leym'den Becle'ye nisbeti ifade etmek
te, Versand ismi ise Berberf menşeli ola
rak görülmektedir. 

Kastilya'nın Nefta beldesinde yaşayan 
ve faaliyetlerini burada sürdüren Bece
lf'nin doktrini ilk defa büyük bir ihtimal
le oğlu Hasan b. Ali tarafından 280'den 
(893) önce Der'a'da, daha sonra muhte
melen tarunu olan Muhammed b. Ha
san vasıtasıyla da Sus'ta yayılmıştı r. İbn 
Havkal kendi zamanında es-Süsü'l-Aksa 
halkının Malikfliler'le Becelller'den oluş
tuğunu, her iki grup arasında mücadele 
ve kavgaların eksik olmadığını, bu iki 
mezhep mensuplarının şehrin büyük ca
miinde sıra ile ezan okuyup sıra ile na
maz kıldıklarını kaydettikten sonra Be
celfler'in Müsa el-Kazım'ı imam ve meh
di olarak kabul ettiklerini ve Ali b. Hü
seyin b. Versand'a mensup olduklarını 
belirtmektedir. Bu arada bazı rivayetler 
bu fırkanın imameti sadece Hz. Hasan 
nesiine tahsis ettiğini ifade ederken 
mensuplarının Beceliyye diye anılması
nın da İbn Versand'dan sonraki devreye 
ait olduğunu belirtir. 

BecelT muhtemelen lll. ( IX.) yüzyılın 

ikinci yarısında ölmüştür. 
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Hasen b. Ali b. Hüseyn el -Beceli 

Fas Herberileri arasında 
Beceliyye diye anılan Şii fırkanın 

kurucularından. 
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Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. 
Bununla beraber Arap coğrafyacıların

dan Bekrf, İsmailf dafsi Ebü Abdullah eş
Şi!' nin Kuzey Afrika'ya gittiği 280 (893) 
yılından önce bu bölgede Beceliyye fır

kasının mevcut olduğunu belirtmekte
dir. Büyük bir ihtimalle Seeelf'nin oğlu 
olan Muhammed b. Hasan'ın 294 yılın
da öldüğü dikkate a lınırsa Hasan b. Ali'
nin lll. yüzyılın ortalarında hayatta ol
duğu tahmin edilebilir. Neftalı ve nisbe
sine göre Becfle veya Süleym kabilesinin 
Becle kolundan (bazılarına göre Nalıli ve
ya Nihlf, bk. A'yanü 'ş -Şf 'a, V, 216) ve Ali 
b. Hüseyin el-Becelf'nin oğlu olduğu sa
nılan Seeelf görüşlerini Benü Lemas ka
bilesi arasında yaydı. 

Beceliyye'yi Rafizflik ve İbahflik'Ie it
ham eden BekrT'ye göre bu fırka men
supları hilafetin Hasan b. Ali eviadına 

ait bir hak olduğunu ve Hüseyin nesiine ı 

intikal etmeyeceğini kabul eder : asha
ba dil uzatır, faizciliği normal bir alışve
riş muamelesi telakki eder. Yine ona gö
re Beceliyye ezana, "Eşhedü enne Mu
hammeden hayrü'l-beşer, hayye ala hay
ri'l -amel, alü Muhammed hayrü'l-beriy
ye" ibarelerini ilave etmiştir. İbn Hazm 
da hemen hemen aynı görüşlere katıla

rak Seeelf'nin .Nefta'dan Süs'a geldiğ i

ni, yöre halkını ve emir Ahmed b. İdris'i 
doğru yoldan saptırdığını, müslümanla
rın narnazına benzemeyen bir şekilde na
maz kılmayı telkin ettiğini ve bu bölge
de küfrünü yaydığım ifade eder. İbn 
Havkal Beceliyye fırkasının Müsa el-Ka
zım'ı imam tanıdığını ve imameti yalnız 
ona ait bir hak olarak kabul ettiğini be
lirtir. Fırkanın ashaba dil uzatması ko
nusuna temas eden Ebü'l -Arab ise Nef
ta ve Kayrevan'da kendi devr inin Bece
liyye lideri olan Muhammed b. Hasan'
dan ashap hakkında kötü bir söz duy
madığını söyler (bk. el-fjulelü's-sündü-

Mesalik, s. 161; el-Hulelü's-sündüsiyye, !, 415; 

Wilferd Madelung, "The Sources of Ismaili ı 

Law", Jf'IES, XXV (I 976), s. 39; a.mlf .. "Same 

' siyye, ı. 415) Bu farklı rivayetlerin hepsi, 
Becelf' nin Kuzey Afrika· da İsmailf olma
yan ve fakat büyük bir ihtimalle imame- , 
ti Hasan eviadına tahsis eden ŞiT bir fır
kanın lider lerinden olduğu doğrultusun

dadır. Beceliyye fırkası daha sonraları 

Murabıtlar Devleti'nin kurucusu Abdullah 

Notes on None Ismaili Shiism in the Magh
rib", St./, XLIV [1977). s. 87-89; a.mlf .. "İbn 

Warsand", E/2 SuppL (İng.), s. 402. 
b. Yasin el-CüzülT tarafından ortadan 

liJ MusTAFA Öz ' kaldırılmıştır. 


